
INZERCE V TELČSKÝCH LISTECH 
tl@telc.eu 

 

Telčské listy jsou měsíčník Města Telče. Periodický tisk územního samosprávného celku. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012 
Dostávají je i všechny obecní úřady obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč. 
- náklad 1800 - 2 100 ks 
- vychází 1x měsíčně (v prodeji začátkem měsíce) 
- cena 1 výtisku 10 Kč vč. DPH 
- distribuce ve městě Telč a přilehlém okolí 
- abonentům zasíláno po celé ČR i do zahraničí (v rámci předplatného 330 Kč vč. DPH / rok) 
 
Veškerá inzerce v Telčských listech, tedy plošná, řádková a vkládání letáků, je určena pouze pro prezentaci firem či výrobků, 
nabídku vzdělávání, kulturních, sportovních a společenských akcí, prodej, pronájem, nákup nemovitostí, bytů, věcí. 
Vydavatel (město Telč) má právo odmítnout inzerci, pokud je svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy či 
právy anebo oprávněnými zájmy třetích osob, dobrými mravy, anebo pokud by poškozovala dobré jméno vydavatele. 
Vydavatel není povinen odmítnutí objednávky zadavateli inzerce odůvodňovat. 
 

Plošná černobílá inzerce 
Rozměry: šířka 6, 9, 12 nebo 18 cm, výška libovolná - max. 26 cm 
 

Inzerci si graficky zpracovává navrhovatel sám. 
Inzerce musí být již v přesných rozměrech !! 
Inzerát v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.jpg příp. *.doc zašlete na e-mailovou adresu tl@telc.eu 
 

Cena za plošnou inzerci 11 Kč / 1 cm2 + DPH 
 

Sleva je poskytována v případě požadavku opakování inzerce při jejím zadání 
a) pro 2. a 3. opakování shodné plošné inzerce 15% sleva, pro 4. a další opakování shodné plošné inzerce 20% sleva 
b) pro prodejce TL 50% z ceny za každý inzerát 
c) výjimky, o kterých je oprávněn rozhodnout vedoucí redakce - Bc. Petr Mach, tel. 567 112 404, tl@telc.eu (včetně barevné 
inzerce, cena 17,50 Kč/1 cm2 + DPH) 
 

Kontakt: Městský úřad Telč, odbor kultury a cestovního ruchu, nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč 
Ing. Ilona Jeníčková, tel. 567 112 406, tl@telc.eu,  ilona.jenickova@telc.eu 

 

Vkládání letáků 
700 Kč + DPH / 1 list, max. formát A4 
 

Kontakt: Městský úřad Telč, odbor kultury a cestovního ruchu, nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč 
Ing. Ilona Jeníčková, tel. 567 112 406, tl@telc.eu,  ilona.jenickova@telc.eu 
 

Upozornění 
Plošnou inzerci vč. vložené je nutno zaplatit v hotovosti předem do 15. dne v měsíci na finančním odboru MěÚ Telč u Ing. Evy 
Hoškové. Při bezhotovostní úhradě musí být peníze připsány na účet města Telče nejpozději 15. dne v měsíci. Je nutné 
respektovat variabilní symbol. Inzerát bude po zaplacení zveřejněn v nejbližším vydání Telčských listů. 
Nutná přesná adresa objednatele vč. IČO, telefon, e-mail na kontaktní osobu. 
Výtisk TL je zaslán po vyjití novin. 
 

Řádková inzerce 
vyřizuje se přímo na Informačním centru 
cena za inzerci: 15 Kč / 1 řádek (41 znaků), min. cena 30 Kč včetně DPH 
Kontakt: Informační centrum, Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 56 Telč, tel. 567 112 407 - 8, info@telc.eu 
 

Inzerent plně ručí za správnost a bezchybnost předaných podkladů i za obsah inzerátů. 
 
Úprava podmínek inzerce v Telčských listech byla schválena dne 6. 3. 2019 na 9. schůzi rady města usnesením UR 123-
11/9/2019 s účinností od 7. 3. 2019. 

Rada města schválila na 51. schůzi konané dne 18. 11. 2020 usnesením UR 683-2/51/2020 zvýšení ceny Telčských listů na 10 Kč 
za jeden výtisk s účinností od 1. ledna 2021. 
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